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V ypravila jsem se do Varša-
vy, abych omrkla atmosfé-
ru polských voleb, ale do-

padlo to jinak. Do Varšavy jsem
v patřičný čas dojela, o to nic, vol-
by se také konaly, ale potkal mě sil-
nější zážitek. V sobotu jsem se šla
do varšavského královského zám-
ku podívat na koncert české skupi-
ny The Tap-Tap a ten mi od té
doby nejde z hlavy – dokonce jsem
výsledky polských voleb sledovala
jen jakýmsi okrajovým viděním.

Nikdy v životě jsem nezažila nic
tak povzbudivého, jako byl ten kon-
cert. Arkády Kubického ve varšav-
ském zámku jsou příjemné samy
o sobě a vděčím muzikantům The
Tap-Tap za to, že jsem je navštívi-
la; mívám ve Varšavě program tak
nabitý, že si památky nechávám na
dobu, kdy budu mít víc času, a asi
je už nestihnu. Do příštího života
si to nechat nemůžu, v příští životy
nevěřím, jsem přesvědčena, že člo-

věk má jen jeden, co v něm pokazí
a nestihne napravit, bude mu při-
čteno k tíži.

The Tap-Tap je kapela, kterou
založili v roce 1998 studenti se
zdravotním postižením v praž-
ském Jedličkově ústavu a jejíž čle-
nové hrají převážně na nejrůzněj-
ší bicí nástroje. Nevím proč, ale
nějak jsem si představovala, že tě-
lesně postižení lidé jsou skleslí.
Nejspíš jsem si myslela, že když
jsem skleslá já, jakmile mě začne
něco bolet, musí být o to sklíčeněj-
ší člověk, kterému tělo neslouží
tak, jak jsme zvyklí. Byl to ovšem
předsudek a teď, když jsem se ho
zbavila, nechápu, jak jsem tak
mohla uvažovat – o to spíš, že pře-
ce nejméně dva lidi na vozíčku do-
cela dobře znám a vím, že jim hla-
va slouží úplně normálně, úplně
stejně jako před neštěstím, které
je potkalo.

Kapela Tap-Tap mě z předsud-

ku dokonale vyléčila. Hrají s elá-
nem, zpívají o vážných i nevážných
věcech, koncert je prodchnut elá-
nem, nadšením, láskou k hudbě,
a zejména humorem: myslím, že
jsem se doposud na žádném kon-
certě tak nenasmála. Odcházela
jsem skutečně nadšená a až na zpá-
teční cestě ve vlaku mě napadlo,
jak jsem vlastně skoro celý dosa-
vadní život tělesně postiženým křiv-
dila, když jsem k nim pociťovala
ostych zdravého člověka. Byla to
poučná a nesmírně obohacující lek-
ce – myslím, že si hned tak na něco
nepostěžuju.

Stejně ale spíš přetrvává potěše-
ní a rozjaření, které jsem ve varšav-
ských Arkádách Kubického zažila.
Prozpěvuji si po Tap-tapovcích
„ve všem hledám klad“ a vřele dě-
kuji panu doktoru Jedličkovi, který
založil Jedličkův ústav, kapelníko-
vi Šimonu Ornestovi a Pavle Fo-
glové z varšavského Českého cent-

ra, která kapelu do Polska pozva-
la, protože správně pochopila, že
je to vývozní artikl, kterým se Čes-
ká republika může právem chlubit.
Po koncertě jsem se s nenápadně
nastraženýma ušima motala mezi
odcházejícími návštěvníky a pochy-
tila jsem, že mé bezbřehé nadšení
nebylo nikterak ojedinělé, že mu
houfně propadli skoro všichni, kdo
na koncert přišli. A pevně doufám,
že se snaze studentů z Jedličkárny,
kteří si chtějí vydělat na dům a tam
se učit a vyučovat, jak se s těles-
ným postižením uživit a nebýt niko-
mu na krku, nepostaví do cesty žád-
ní stupidní radní, kteří by jim v tom
zabránili.

PETRUŠKA
ŠUSTROVÁ

Ewald Osers (94)
překladatel do angličtiny
a němčiny

Odborné veřejnosti v anglo-
fonních zemích představil na
1600 básní a 160 knih Jarosla-
va Seiferta, Jana Skácela,
Egona Hostovského, Ivana
Klímy, Arnošta Lustiga, Kar-
la Čapka, ale nevyhýbal se
ani normalizačním autorům.
Sám Seifert uznával, že jeho
překlady hrály důležitou úlo-
hu při rozhodnutí Švédské
královské akademie o uděle-
ní Nobelovy ceny v roce
1984.

Narodil se v Praze 13. květ-
na 1917. Na německé univer-
zitě vystudoval chemii, před
protektorátem odjel na dopo-
ručení profesora Heyrovské-
ho do Anglie, kde trvale žil
od roku 1938. Zabýval se ruš-
tinou a slovanskými jazyky,
za války spolupracoval
s BBC v monitorovací službě
a společně s Pavlem Tigri-
dem a Karlem Brušákem při-
spívali do anglo-českého kul-
turního sborníku Review 41
až 47. V této stanici se pak
stal šéfredaktorem pro záleži-
tosti východní Evropy a zá-
stupcem sekčního šéfa. Do
výslužby odešel v roce 1977.

Českou poezii do němčiny
začal překládat už před vál-
kou pod pseudonymem Wal-
ter Hart. Zejména pro list Pra-
ger Presse převáděl verše Jo-
sefa Hory, Františka Halase
a Vítězslava Nezvala. První
antologii Modern Czech Poet-
ry vydal v roce 1945.

V roce 1997 mu prezident
Václav Havel předal medaili
Za zásluhy II. stupně, získal
též čestný doktorát Univerzi-
ty Palackého v Olomouci.

Nakladatelství Karolinum
vydalo před sedmi roky v pře-
kladu Ivany Bozděchové
jeho paměti Loňské sněhy,
v češtině též Zlata Kufnerová
uvedla jeho sbírku Anamnéza
(1986).

Zemřel v pondělí 10. října
v Readingu u Londýna. S ang-
lickou manželkou měl syna.

POSLEDNÍ SLOVO

Profily osobností, které opustily
tento svět, připravuje Jan Rejžek

Pondělí Neff Úterý Vaculík Středa Baldýnský Čtvrtek Rejžek Pátek Šustrová Sobota Klíma

The Tap-Tap

VLADIMÍRA STRAKOVÁ

THIMPHU/PRAHA V zemi, kde se
místo růstu hrubého domácího pro-
duktu měří úroveň „hrubého národ-
ního štěstí“, byl včera slavný den.
Během tradiční pestrobarevné bud-
dhistické slavnosti se mimořádně
oblíbený bhútánský král Džigme
Khesar Namgjel Vangčuk oženil.
Vzal si svoji o deset let mladší pří-
telkyni Džetsun Pema, kterou záro-
veň slavnostně korunoval. Bhútán
i tentokrát dostál svojí pověsti jed-
né z nejuzavřenějších zemí světa.
Na svatbu nebyli přizváni žádní za-
hraniční hosté.

Svatba se konala v bývalém hlav-
ním městě Punakha v klášteře polo-
ženém mezi dvěma řekami, ke kte-
rému vede jediný most pro pěší. Po
soukromém obřadu, kterému přihlí-
želo na 300 pozvaných hostů, se no-
vomanželé vydali vítat své podda-
né. „Můžete si být jisti, že naše štěs-
tí narůstá,“ vtipkoval Karma Tši-
tím z komise pro hrubé národní
štěstí, která hodnotí, zda jsou nové
politické kroky v souladu se zájmy
obyvatelstva.

Událost si nenechaly ujít tisíce
lidí včetně nomádů, kteří zvláště
pro tuto příležitost sestoupili
z výše položených oblastí, kde pa-
sou svůj dobytek. Zbývající Bhú-
tánci ji sledovali na svých televiz-
ních obrazovkách. Oslavy jsou plá-
novány na tři dny.

„Je to ta pravá“
„Čekal jsem dost dlouho, abych se
oženil,“ řekl král před hrstkou novi-
nářů. „Ale nezáleží na tom, kdy se
oženíte, pokud je to s tou pravou
osobou. Já jsem si jistý, že je to ta
pravá,“ dodal podle listu The Wa-
shington Post.

Mladý král, který studoval na
Oxfordu, je miláčkem svého lidu.
Podle britského listu The Daily Te-
legraph je známý tím, že je fanouš-
kem Elvise Presleyho a s oblibou
zve „obyčejné občany“ k sobě na
čaj. Oznámení sňatku pak letos

v květnu zlomilo srdce jeho počet-
ným fanynkám.

O jeho vyvolené se toho ví velmi
málo. Je dcerou pilota, studuje me-
zinárodní vztahy a hraje basketbal.
Krátký čas žila v Londýně. Je oblí-
bená nejen pro svoji krásu, ale také
proto, že má na krále velmi přízni-
vý vliv. Ten často hovoří o lásce,
kterou k ní chová, a nezdráhá se ji
držet za ruku ani během oficiálních

akcí. „Je to úžasné stvoření a velmi
inteligentní,“ básnil o ní před novi-
náři.

Žádné davy turistů
Bhútán, nazývaný též „země hřmí-
cího draka“, poslední svatební vese-
lí zažil v roce 1988, kdy si předcho-
zí panovník bral čtyři manželky.
Podle listu The Huffington Post šlo
o čtyři sestry, které si už pár let

předtím vzal během neoficiálního
obřadu. Současný král, který po
svém otci převzal vládu v roce
2008, však slíbil, že se spokojí pou-
ze s jedinou ženou.

Malá země se 700 tisíci obyvate-
li leží v sevření mezi Indií a Čínou.
Po celá staletí se jí daří zachovávat
nezávislost. Nikdy nebyla kolonizo-
vána a dosud nepodlehla globaliza-
ci. Přívalu turistů se brání prostřed-

nictvím vysokých poplatků za
vstupní víza. Ještě do 60. let minu-
lého století tam neměli vlastní
měnu ani silnice. Teprve v roce
1974 směli do Bhútánu vstoupit ci-
zinci a zahraniční média. Sledovat
cizí televize však bylo až do roku
1999 nepřípustné. Před sedmi lety
pak vláda zakázala prodej tabáku
a vyhlásila zákaz kouření na území
celého království.

NEKROLOG

Medveděv jr. si zahrál v seriálu

Novomanželé. Bhútánský král se svou vyvolenou Džetsun Pema, kterou rád drží za ruku i při oficiálních příležitostech. FOTO ČTK/AP

Aj Wej-wej
vyhlášen

umělcem roku

Swanková se
stydí, že slavila
s Kadyrovem

Pohádková svatba dračího krále
Panovník himálajského království Bhútán Džigme Khesar Namgjel Vangčuk si vzal půvabnou „dívku z lidu“

MOSKVA V synovi ruského prezi-
denta Iljovi Medveděvovi prý dří-
má herecký talent. Dokonce si už
zahrál i v hlavní roli v dětském tele-
vizním seriálu. Ale to bylo ještě
předtím, než se Dmitrij Medveděv
stal hlavou státu.

Ruští politici tradičně pečlivě
chrání své soukromí, a tak jejich ro-
diny obvykle žijí v tajuplném stínu.
Zatímco prezidentova manželka
Světlana se před zraky veřejnosti
objevuje alespoň občas v roli první
dámy, o nyní šestnáctiletém Iljovi
se ví jen tolik, že studuje střední
školu, kde se učí hned tři cizí jazy-

ky najednou, a má rád fotbal, počí-
tače a kapelu Linkin Park.

„Je to kluk vychovaný“
Populární list Komsomolskaja
pravda nyní vypátral, že se prezi-
dentův synek už před pár lety stal
„hvězdou obrazovky“. K hlavním
rolím ve dvou epizodách nekoneč-
ného seriálu Jeralaš (Mišmaš) se
dostal z běžného castingu, prý bez
jakékoli protekce. V titulcích obou
dílů se Ilja Medveděv vyskytuje,
v Rusku jde však o tak běžné jmé-
no a příjmení, že je až dosud s prezi-
dentskou rodinou nikdo nespojo-

val. Producent seriálu Boris Gra-
čevskij odmítl novinářské odhalení
potvrdit, či vyvrátit, ale list tvrdí,
že skutečně jde o prezidentova
syna, respektive v době natáčení se-
riálu syna prvního místopředsedy
vlády. „Kluk je to vychovaný, vese-
lý, všechno dobře zvládl,“ rozpo-
mněl se režisér Alexej Ščeglov.
„Věděl jsem, čí je to syn, ale neved-
lo to k nějakým zvláštnostem. Toči-
li jsme jako obvykle,“ dodal.

Ilja si ve 206. dílu seriálu z roku
2007 zahrál hrdinu, který – inspiro-
ván akčním filmem – vysvobodí ze
zajetí zlosynů úpějící děvče, při-

čemž rozdává kopy a údery na
všechny strany. Alespoň než se vy-
jasní, že právě pokazil natáčení ji-
ného filmového příběhu. „Odkud
jsi se vzal? Už posedmé nám to po-
kazili takoví hrdinové jako ty!“ lá-
teří režisér, ale zachránci se dosta-
ne od dívky alespoň vzdušného po-
libku. O rok později si ve 209. dílu
Ilja zahrál loudila, který se doprošu-
je „strýčka režiséra“ o roli. Kvůli
ní i vleze do koše balonu, který se
vzápětí vznese k oblakům, a Iljova
věta „Snimitě menja“ (Natočte
mne) dostává druhý smysl (Sundej-
te mne dolů). čtk

PEKING Renomovaný britský ča-
sopis Art Review zvolil nejvliv-
nější uměleckou osobností roku
čínského disidenta Aj Wej-weje.
Tento výmluvný kritik čínské ko-
munistické vlády, teprve nedáv-
no propuštěný z vězení, se zapsal
do povědomí milovníků umění
svou instalací 100 milionů porce-
lánových slunečnicových semí-
nek v prestižní londýnské galerii
Tate Modern či jako spoluautor
návrhu olympijského stadionu
(Ptačího hnízda) v Pekingu.

Čínská vláda ocenění Aj
Wej-weje kritizovala, když uved-
la, že „politicky zaujatý“ výběr je
v rozporu se zásadami zmíněné-
ho magazínu. Čínské úřady Aj
Wej-weje zatkly v dubnu v rámci
zátahu proti kritikům vlády, když
se chystal odletět z Číny. Zadržo-
vání výtvarníka na utajeném mís-
tě vyvolalo ve světě nesouhlas
a protesty. Propuštěn byl na kauci
koncem června po 81 dnech věze-
ní, rok ale nesmí poskytovat roz-
hovory novinářům, setkávat se
s cizinci, používat internet či ko-
munikovat s obhájci lidských
práv. Nadále je vyšetřován pro po-
dezření z daňových úniků.

Podle článku v listopadovém
vydání Art Review věznění Aje
a reakce mezinárodního společen-
ství jen zvýšily touhu veřejnosti
seznámit se s jeho dílem. Tuto pří-
ležitost měli nedávno obyvatelé
Londýna. Galerie Tate Modern
vystavovala do letošního května
Ajovo dílo tvořené 150 tunami
porcelánových slunečnicových
semínek, jež ručně vyrábělo dva
roky 1600 sklářů. Aj, který nere-
spektuje stoprocentně nařízení
čínské vlády a obnovil svou ko-
munikaci na Twitteru, uvedl, že
ho uznání časopisu těší a že ho po-
važuje za podporu svého boje za
svobodu vyjadřování. čtk

MOSKVA Hollywoodská herečka
Hilary Swanková prohlásila, že
hluboce lituje své návštěvy na
koncertě, který Kreml uspořádal
u příležitosti nedávných naroze-
nin čečenského proruského vůd-
ce Ramzana Kadyrova. Nevěděla
prý o zvěrstvech, která má Kady-
rov v Čečensku na svědomí.

Dvojnásobná držitelka Oscara
ve včerejším poselství uvedla, že
nic netušila o únosech, nezákon-
ných popravách a jiných zloči-
nech, z nichž čečenského vůdce
obviňují respektované mezinárod-
ní organizace na ochranu lid-
ských práv i očití svědkové.

V den pětatřicátých Kadyrovo-
vých narozenin 5. října se v metro-
poli Grozném uskutečnily velko-
lepé oslavy. Ulice zdobily girlan-
dy z květin a vlajek a velká show
provázela otevření mrakodrapů
nového podnikatelského centra
Groznyj-City s největšími hodina-
mi světa o průměru 14 metrů. Na
doprovodném koncertu se ukáza-
lo i několik západních hvězd včet-
ně Swankové, belgického herce
Jeana-Clauda Van Damma a brit-
ské houslové virtuosky Vanessy
Mae. Ta za své vystoupení podle
bulvárních médií dostala půl mili-
onu dolarů. čtk


